
implementare a Programului 

Compact. Cca 95 la sută din 

valoarea procurărilor se referă 

la reabilitarea porţiunii de 93 de 

km a drumului Sărăteni-Soroca.  

Prim-ministrul  a menţionat că 

experienţa internaţională este 

foarte importantă, în cadrul or-

ganizării şi administrării activi-

tăţilor Fondului şi a accentuat 

că Consiliul de observatori va 

urmări riguros respectarea pro-

cedurilor şi standardelor Corpo-

raţiei Provocările Mileniului la 

implementarea proiectelor în  

Moldova.  

De asemenea, au fost prezentați 

noii membri neguvernamentali 

ai Consiliului, care reprezintă 

societatea civilă și sectorul pri-

vat: Alexandru Slusari, preșe-

dintele Federaţiei Naţionale a 

Patronatului din Agricultură şi 

Industria Alimentară, Emilia 

Malairău, directorul executiv al 

Asociaţiei patronale „Camera 

de Comerţ Americană din Mol-

dova”, Alecu Reniță, președin-

tele Mişcării Ecologiste din 

Moldova, Vladimir Florea, pre-

ședintele Asociaţiei Patronale 

“Uniunea Transportatorilor şi 

Drumarilor din Republica Mol-

dova” și Dumitru Ursu, preșe-

dintele Asociaţiei Băncilor din 

Moldova. Acești membri își vor 

exercita mandatul pentru urmă-

torii 2 ani de implementare a 

Programului Compact. 

Consiliului de observatori al 

Fondului Provocările Mileniu-

lui Moldova (FPM Moldova), 

prezidat de Prim-ministrul 

Vlad FILAT, a aprobat în ca-

drul ședinței din 22 aprilie cu-

rent acordul dintre FPM Mol-

dova şi Agenţia ”Apele Mol-

dovei” privind responsabilităţi-

le instituţiilor pe parcursul im-

plementării activităţilor în do-

meniul irigării, prevăzute de 

Programul Compact.  

Acordul stabileşte rolurile şi 

angajamentele celor două insti-

tuţii în contextul reformării 

sectorului de irigare, moderni-

zării şi reabilitării sistemelor 

de irigare.  

Conform prevederilor acordu-

lui, Agenţia ”Apele Moldovei” 

va acorda suport companiilor 

responsabile de proiectarea şi 

reabilitarea  a 11 sisteme cen-

tralizate de irigare, va facilita 

instruirea operatorilor staţiilor 

de pompare şi altor specialişti 

tehnici implicaţi în gestionarea 

sistemelor de irigare etc. Agen-

ţia, de asemenea, va participa la 

crearea reţelei naţionale de mo-

nitorizare în timp real a cantităţii 

şi calităţii apelor, menită să con-

tribuie la gestionarea eficientă a 

resurselor de apă.  

În aceleaşi timp, FPM Moldova 

se angajează să procure echipa-

mentul necesar pentru menţine-

rea după reabilitare a reţelelor 

centralizate de irigare, să spo-

rească capacităţile Agenţiei în 

managementul Asociaţiilor Uti-

lizatorilor de Apă şi să procure 

tehnica necesară în acest scop.  

În cadrul aceleiaşi şedinţe, mem-

brii Consiliului de observatori 

au aprobat planul de procurări 

pentru următoarele şase luni de 

Consiliul de observatori  s-a întrunit într-o componență nouă 
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ție pentru facilitarea aprobării unor 

decizii operative și corecte și planifi-

carea detaliată a implementării Pro-

gramului. Experții CPM au atențio-

nat FPM Moldova despre importanța 

realizării obiectivelor Compact în 

perioada de cinci ani, deoarece, 

Compact, comparativ cu alte progra-

me de asistență acordate Moldovei 

nu poate fi extins după expirarea ce-

lor 5 ani. Prin urmare, țara ar putea 

rata o parte din investițiile preconiza-

te, în caz de întîrziere a activităților. 

Un grup de traineri contractați de  

Corporația Provocările Mileniului 

(CPM) și experți ai Corporației au 

desfășurat o instruire pentru echipa 

FPM Moldova, instituțiile și compa-

niile implicate în implementarea 

activităților Compact. Instruirea s-a 

axat pe lansarea și derularea Com-

pact–ului în Moldova.  

Participanții au discutat despre me-

canismele de interacțiune între par-

tenerii implicați în implementarea 

Compact-ului, schimbul de informa-

Reieşind din acestea, pe parcursul 

instruirii s-a acordat atenţie sporită 

evaluării riscurilor, și elaborării unui 

registru al riscurilor în implementa-

rea Programului. Registrul va conţine 

printre altele o listă a riscurilor po-

tenţiale, probabilitatea  realizării şi 

măsurile de mediere ale acestora.  

Nu în ultimul rînd, participanții  au 

discutat despre posibilitatea Moldo-

vei de a obține noi investiții în cadrul 

unui nou Program Compact, după 

2015.  

FPM Moldova învață  din experiența Georgiei de implementare a Compact -ului 

Implementatorii Compact-ului au fost instruți  

în Grupul consultativ sînt disponibile 

să activeze neremunerat. 

Actualmente, în grupul consultativ din 

7 membri sunt doar patru, dintre care 

Viorel Chivriga, coordonator la IDIS 

Viitorul, și Sergiu Harea, director de 

departament în cadrul Camerei de Co-

merț și Industrie, reprezintă societatea 

civilă și sectorul privat. Ion Pantaz, 

primarul comunei Jora de Mijloc din 

raionul Orhei, și Mircea Martîniuc, 

președintele raionului Soroca, repre-

zintă autoritățile publice locale. 

Acești membri au fost selectați în 

cadrul concursului desfășurat  în 

luna martie curent, mandatul lor 

fiind de doi ani. Misiunea Grupului 

consultativ este să recomande şi 

înainteze propuneri privind imple-

mentarea proiectelor de FPM Mol-

dova.  

A fost lansat concursul de suplinire a locurilor vacante în Grupul consultativ  

FPM Moldova a lansat  concursul 

de suplinire a trei locuri vacante în 

cadrul Grupului consultativ al in-

stituției. Concursul se va desfăşura 

în perioada 27 aprilie – 11 mai 

curent. La concurs sînt invitate să 

participe toate organizaţiile şi in-

stituţiile interesate, înregistrate 

conform legislaţiei naţionale, care 

nu sînt în conflict de interese, iar 

persoanele delegate de organizaţie 

O echipă de angajați ai FPM Moldova s-

au aflat în perioada 18-21 aprilie curent 

în vizită la instituția similară din Geor-

gia, care pe 7 aprilie a finalizat imple-

mentarea Programului Compact. Geor-

gia a fost a doua țară ce a beneficiat de 

Compact din partea Cor-

porației Provocările Mile-

niului. De aceea, experi-

ența georgienilor este 

semnificativă pentru Mol-

dova, care este la debutul 

C o m p a c t - u l u i .  D e 

asmenea, Georgia, ca și 

Moldova, a efectuat in-

vestiții considerabile în 

infrastructura drumurilor, 

reabilitînd 220 de km de 

drum care au contribuit la 

conexiunea a două regiunii ale țării 

cu capitala Tiblisi.  

În același timp, Georgia a realizat  

în cadrul Compact proiecte de rea-

bilitare a infrastructurii energetice, 

dezvoltare a infrastructurii regionale 

și a businessului agricol.   

Datorită valorificării eficiente a 

mijloacelor acordate de SUA în 

cadrul Programului Compact, 

Georgia va beneficia de noi inves-

tiții în cadrul unui nou Compact, 

care va fi lansat în 2012. 

Principala lecție învățată de FPM 

Moldova din experiența Georgiei  

este că pentru valorificarea efici-

entă a fondurilor Compact este 

necesar pe tot parcursul derulării 

Programului să fie asigurată trans-

parență maximă. Totodată, impli-

carea beneficiarilor la fiecare eta-

pă de implementare a Compact-

ului este esențială pentru buna 

realizare a obiectivelor stabilite.   
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Pînă la finele lunii mai curent Co-

mitetul Executiv al FPM Moldova 

urmează să examineze și să aprobe 

Manualul de Politici și Proceduri al 

Facilității de Creditare Post-

Recoltare în Agricultura Perfor-

mantă. Elaborarea și implementa-

rea unui astfel de manual este pre-

văzută de Activitatea Acces la Fi-

nanţare în Agricultură (AAFA) din 

cadrul Compact.  

Implementarea politicilor și proce-

durilor de facilitare a creditării post

-recoltare va fi coordonată de către 

Directoratul Liniei de Credit pe 

lîngă Ministerul  Finanțelor al Re-

publicii Moldova (DLC). In acest 

sens, până la finele lunii mai curent 

se preconizează să fie semnat acor-

dul de implementare între FPM 

Moldova și DLC, unde vor fi stabili-

te responsabilitățile acestor instituții 

pentru realizarea cu succes a activi-

tății menționate. 

AAFA prevede acordarea creditelor 

pe termen de 3-7 ani şi asistenţă teh-

nică la obținerea creditelor, pentru a 

sprijini investiţiile în infrastructura 

agricolă post-recoltare. În acest scop 

a fost alocată suma de cca 12 mili-

oane dolari SUA.  

Beneficiari ai creditelor vor fi antre-

prenorii agricoli de pe întreg terito-

riu al țării, care intenționează să 

efectueze investiții în infrastructura 

post-recoltare. 

Comunitatea bancară va fi invitată 

să participe la implementarea aces-

tor activități. FPM Moldova, împre-

ună cu DLC, va selecta băncile, care 

vor oferi credite în lei, euro și dolari 

SUA la rate convenabile ale dobân-

zii. 

AAFA va fi implementată inițial ca 

activitate-pilot pe parcursul a doi 

ani. În funcție de eficiența acesteia, 

Corporația Provocările Mileniului 

va decide extinderea activități pînă 

la finalizarea Compact-ului. 

În august 2011 va demara activitatea de creditare în cadrul Compact -ului 

Chircani-Zîrneşti, Coşniţa, Criuleni, 

Grozeşti, Jora de Jos, Leova, 

Lopatna, Puhăceni şi Roşcani. Reabi-

litarea acestor sisteme va permite de-

servirea a peste 15 mii ha de terenuri 

agricole situate în circa 30 de locali-

tăţi.   

Fondul Provocările Mileniului Moldo-

va preconizează semnarea contractului 

cu compania care va efectua proiecta-

rea detaliată a sistemelor centralizate în 

luna iunie, pentru ca 

aceasta să înceapă lu-

crările de proiectare la 

începutul lunii iulie 

curent. Proiectarea va 

dura pînă la 14 luni. 

Toate lucrările de pro-

iectare vor fi desfășura-

te în cooperare cu Aso-

ciațiile Utilizatorilor de 

Apă, care actualmente 

sînt în proces de creare. 

Asociațiile respective vor întruni 

producătorii agricoli ce activează în 

aria sistemelor centralizate de irigare. 

Este important ca în procesul de rea-

bilitare să se ia în considerare necesi-

tățile producătorilor agricoli și planu-

rile de producere ale acestora. În 

funcție de culturile cultivate pe su-

prafețele irigate, proiectanții vor sta-

bili specificările tehnice ale sisteme-

lor centralizate de irigare.  

Se desfășoară selectarea companiilor de proiectare a sistemelor centralizate de irigare  

Pe  data de 10 mai  expiră termenul 

de prezentare a ofertelor pentru pro-

iectarea detaliată a celor 11 sisteme 

centralizate de irigare, selectate pen-

tru reabilitare în cadrul Programului 

Compact.  

Concursul a fost lansat pe 17 martie, 

iar pînă în prezent 23 de companii 

internaționale din Europa, Statele 

Unite ale Americii, Canada și com-

panii locale și-au exprimat interesul 

de a participa la acest concurs. 

Propunerile tehnice și financiare ale 

companiilor vor fi evaluate de un 

grup de experți în domeniu din țară și 

de peste hotare.  

Compania selectată va elabora dese-

ne și specificări tehnice și  va estima 

volumele de lucrări pentru reabilita-

rea a șase sisteme centralizate de iri-

gare amplasate pe rîul Nistru și cinci 

sisteme amplasate pe rîul Prut. Aces-

tea sînt sistemele Blindeşti, Cahul, 
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evaluarea disponibilității apei în vii-

tor pentru promovarea dezvoltării 

durabile a sectorului agricol. 

Activitatea dată va promova aproba-

rea şi implementarea noii Legi a ape-

lor şi elaborarea legislaţiei secundare 

prin care se va instituţionaliza un 

sistem modern de drepturi clare de 

utilizare a apei, pe termen lung. O 

altă componentă a activităţii este 

acordarea suportului instituţional şi 

echipamentului (sisteme informaţio-

nale geografice , echipamente de mo-

delare hidrologică, baze de date spa-

ţiale şi instrumente de suport decizio-

nal) instituţiilor de stat pentru a con-

solida capacităţile acestora de moni-

torizare a calităţii şi cantităţii apei. 

De asemenea, este importantă conso-

lidarea capacităţii instituţionale de 

implicare a tuturor factorilor intere-

saţi în crearea comitetelor bazinale şi 

sub-bazinale şi de elaborare a planu-

rilor de management şi acţiuni pentru 

cîteva bazine hidrografice.  

Care este rolul FPM Moldova în 

procesul de elaborare a noii Legi a 

apelor?  

În ianuarie 2010, Ministerul Mediu-

lui a creat un Grup de Lucru din re-

prezentanţi ai tuturor instituţiilor im-

plicate în gestionarea resurselor de 

apă, colectarea datelor, elaborarea 

politicilor etc., precum şi ai organiza-

ţiilor non-guvernamentale.  

Unii membri a echipei FPM Moldo-

va au participat la toate şedinţele 

acestui grup de lucru. De asemenea, 

Echipa FPM Moldova oferă asistenţă 

permanentă tuturor factorilor intere-

În contextul Zilei Planetei care a fost 

sărbătorită pe 22 aprilie, Sergiu 

Budeşteanu, Director evaluare socia-

lă şi de mediu al FPM Moldova, răs-

punde la întrebări privind Activitatea 

Managementul Bazinelor Hidrografi-

ce în cadrul Compact-ului.  
 

Care sînt principalele obiective ale 

Activităţii Managementul Bazinelor 

Hidrografice? 

Cererea din ce în ce mai mare pentru 

apă şi preocupările privind schimbări-

le climaterice şi frecvenţa secetelor şi 

inundaţiilor impune necesitatea efici-

entizării planificării resurselor de apă 

şi stabilirii unor drepturi clare de utili-

zare a apei. Scopul Activităţii Mana-

gementul Bazinelor Hidrografice în 

cadrul Programului Compact este de a 

asista Guvernul în eficientizarea ma-

nagementului resurselor acvatice şi 

saţi, care au nevoie de consultanţă şi 

explicaţii privind Legea Apelor. Mai 

mult decît atît, FPM Moldova facili-

tează comunicarea între instituţiile de 

stat care examinează şi oferă comen-

tarii la proiectul Legii apelor şi echipa 

de autori.  

Cînd va fi aprobată legea şi care vor 

fi beneficiile acesteia?   

Sperăm ca Legea apelor să fie aproba-

tă de Guvern la mijlocul lunii mai 

2011, iar de către Parlament pînă la 

sfîrșitul lunii iulie. 

Beneficiul principal este că noua Lege 

a apelor creează un cadrul legal nece-

sar pentru un management eficient, 

protejarea şi utilizarea apelor de su-

prafaţă şi a celor subterane, bazat pe 

evaluarea, planificarea şi participarea 

activă a tuturor beneficiarilor sau uti-

lizatorilor de apă în procesul decizio-

nal.   

Care sînt provocările în eficientiza-

rea administrării mediului în secto-

rul agricol ? 

Principalele provocări în eficientiza-

rea administrării mediului în sectorul 

agricol sînt capacităţile instituţionale 

modeste şi gradul scăzut de conştien-

tizare a populaţiei privind protecţia 

mediului. Deşi cadrul legal permite 

aplicarea celor mai bune practici agri-

cole, nu există resurse suficiente pen-

tru implementarea acestuia.  

În acest sens, Programul Compact va 

susţine fermierii în elaborarea unor 

planuri de mediu unde vor fi prevăzu-

te măsuri specifice de minimizare a 

impactelor potenţiale asupra solului, 

apelor şi biodiversităţii.   

Compact asistă Guvernul în eficientizarea managementului resurselor 
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